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 سم
 أحسن هللا إليك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،وصحبه أجمعين
قال المصنف رحمه هللا تعالى: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان 
الثوري ومالك بن أنس، واألوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 

مسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل ال عليهم، ف ذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد رضوان هللا
 فيه كان ذاسنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وا  ال المتصل في القوة، وليس في كتاب
بن افي الباب غيره، وهذه األحاديث ليس منها في كتاب على نحوه حديث منكر بينته أنه منكر وليس 

موطأ  منسنن الالمبارك وال في كتاب وكيع إال الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤالء مراسيل وفي كتاب 
ما فيهذه الكتب  ثلثبن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة، وعبد الرزاق وليس مالك 

 ا  قزاق، وقد ألفته نسجميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة، وعبد الر  همحسبه في كتبأ
 قع عندي، ف ن ذكر لك عن النبي صلى هللا عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديثو على ما 

 عرف أحدا  أر على المتعلم، وال ب، إال أن يكون في كتابي من طريق آخر ف ني لم أخرج الطرق، ألنه يكواه
د جمع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن ق لجمع على االستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخل 

المبارك قال السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 
ألف ومائة قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو األحاديث الضعيفة وما 

فقد بينته ومنه ما ال يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو  شديدوهن  من حديث فيهكان في كتابي 
  صالح وبعضها أصح من بعض وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر.

 يكفي
 أحسن هللا إليك.

الحمد هللا رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 :أجمعين أما بعد

: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان ه هللا تعالىرحم فيقول المؤلف
 .أحمد بن حنبلاإلمام الثوري ومالك بن أنس، واألوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك 

في  انقطاع سواء كان في أول اإلسناد من مبادئه أو هالمراسيل يختلف في تعريفها فكل ما في أولا 



 
   

 

 

 

 

مقابلة بفيطلق  ،، وذلك حينما يقولون أرسله فالن وأسنده فالنمفي أثنائه يسمى مرسل عند قو  نهايته أو
النبي عليه الصالة والسالم، سواء كان  إلىالتابعي  رفعهو نه صحابيه مما سقط على  المتصل، ويطلق أيضاا 

بعي الكبير إلى النبي عليه الصالة وخصه بعضهم بما يرفعه التا أو كبيراا  أو متوسطاا  هذا التابعي صغيراا 
 :والسالم

 الكبيرب أقيدهومرسل ***  مرفوع تابع على المشهور
 ...واألول أكثرأقوال ***  ذومنه  أو سقط راو

وأما الخالف في حكمه  ،هو مرسلفعليه الصالة والسالم  إلى النبيالمقصود أن ما يرفعه التابعي 
قول الصال شرط لصحة الخبر فإذا انقطع سنده من أي موضع على فال شك أن المرسل يقابل المتصل، والت

من ليس ممن لم يلقه  النبي عليه الصالة والسالمإلى  هالتي فيها الصحابي فرفع ةجهالاألول أو من آخره من 
سقط من فيه كبير، كله الأو على القول األخير مرفوع التابعي  اا أو صغير  تابعي سواء كان كبيراا  بصحابي

 ل.يتخلف فيه شرط التصال فمن يشترط التصال يقول بضعف المراس السند
ذا نظرنا في صنيع األئمة الكبار وجدناهم يقبلون المراسيل في القرن األول والثاني،  نقل ابن  ولذاوا 

عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل، ونقل ابن عبد البر في مقدمة 
أن سعيد بن المسيب ل يقبلها، فهل يرد مثل سعيد الذي ل يقبل المراسيل وهو رأس التابعين  تمهيد أيضاا ال

أن  على اإلجماع ينقل التفاق نقلالطبري ي ؟أهل العلم يرد على كالم الطبري أو ل يرد عليه من عند جمع
 .التابعين يقبلون المراسيل

 نعم.
 طالب: ما يرد.
 ما يرد لماذا؟

  ب: ألن الطبري إذا حكى اإلجماع يقصد به األكثر.طال
 ،مملوء مما يدل على هذا تجده يأتي بالخالف هاألكثر وتفسير  هو قولاإلجماع عند الطبري نعم، 

، ثم واحد مثالا  من خالفهميذكر عدد ثم يذكر  وفالن ة في كذا فيذكر فقرأ فالن وفالن وفالنأ فيقول اختلف القر 
هو ذكر الخالف ولكن المخالف واحد عدد يسير  عندنا كذا إلجماع القرأة على ذلك، من ذلك والصواب :يقول

ن كان رأس التابعين.رحمه هللاسعيد فاإلجماع عنده قول األكثر، فال يرد عليه  ،يرثفي مقابل العدد الك  ، وا 
عرف  ي  نه لأابن عبد البر في مقدمة التمهيد  أن التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل، ذكر أيضاا 

الخالف بين أهل العلم في قبول المراسيل إلى رأس المائتين يقصد بذلك إلى مجيء اإلمام الشافعي، والشافعي 
 يقبلها بأربعة شروط منها بل بشروط، يقبلها بشروط، ،ول يقبلها مطلقاا  جزماا  هاله رأي في المراسيل، ل يرد

أو مرسل آخر يرويه غير رجال األول أو  ةمن آي هيكز مرسل له شاهد يالأن يكون الخبر  من هذه الشروط:
 عند اإلمام الشافعي. حديث مسند أو يفتي به عوام أهل العلم، هذه تجعل المرسل مقبولا 

بط ضوأن يكون من الحفظ وال ،ويشترط في المرسل في راويه الذي أرسله أن يكون من كبار التابعين
كذا في - يوأن يكون إذا سمى من أرسل عنه لم يسم ،خالفهواإلتقان بحيث إذا شركه أحد من الحفاظ لم ي



 
   

 

 

 

 

عتمد نسخة ا  هبط واإلتقان وطبعضأهل المن بوطة ومتقنة، والشيخ أحمد شاكر ض، والرسالة م-الرسالة
ن كان األصل  يقالالربيع، يعني ل  ألنه يجزم  ؛دارج في اللغة عند أهل العلم لم يسم بحرف الياءالخطأ، وا 
عليه بأقوال غيره وأهل العلم يذكرون  كحجة في اللغة، ل يستدر  إمام واإلمام الشافعي ،بحرف الياء معتل

، وأكثر منها في نص عليها ألنه تصل لغة اإلمام الشافعيؤ اللغوية، في كتب المصطلح يقولون: م اختياراته
في شافيته  حاجبالتصل، وأشار ابن ؤ كما يقول الناس يقول م متصل ما يقولبدل  يعني الرسالة وفي األم

وتذكر أقواله في  ، يعني يحتج به،لغة اإلمام الشافعي، فهو إمام حجة سرتؤ تعد ومؤ التي في الصرف قال م
فيكتب لم  طالب من الطالب يسم يأتي يهجم عليها لم ، فال يقالموالكسائي وغيره سيبويهالكبار مثل  فمصا
هذا خطأ  إن نعم لو تداولها النساخ لقلنا .فعييصوب على اإلمام الشا بكسرة، ويكتب صح، بدون ياء يسم

 ا، فمثل هذةواسط هنسخة الربيع مباشرة بخط الربيع يعني ما فيمن يطبع  شاكر من النساخ، لكن الشيخ أحمد
عمل للتحقيق الرائد، يعني من أراد محقق يتلمس  نموذجأإلمام الشافعي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر لالرسالة 

 .أتقنه وضبطه وحرره هذا الكتاب الشيخ أحمد شاكر في
أن يكون هذا الراوي مرسل، عرفنا من أن يكون من كبار هو نعود إلى شروط اإلمام الشافعي، 

 لم يسمي أحداا وأن يكون إذا سمى من الحفاظ لم يخالفه إل بنقص يسير،  اا أحد كالتابعين، وأن يكون إذا شر 
هذه الشروط التي اشترطها اإلمام  ،ثقة عن ل يرسل إل ثقة، نإل ع في الرواية عنه، يعني ل يروي  مرغوباا 

أن جاء الشافعي فاشترط هذه الشروط، فمن قبل الشافعي  عرفنا هذا وأن الخالف ل يعرف إلىالشافعي، إذا 
 كمالك وأبي حنيفة يحتجون بالمراسيل.

 تعالى:هللا العراقي رحمه  الحافظولذا يقول 
 ودانوا وهمابه وتابع* **واحتج مالك كذا النعمان 

، ألنهم قبل مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل، واحتج مالك كذا النعمان، به وتابعوهما ودانوا
جاء بعد الشافعي شدد في قبول المراسيل  من الشافعي، عاد جاء الحد الفاصل رأس المائتين اإلمام الشافعي،

 كاإلمام أحمد ومن بعده فجعلوها من قسم الضعيف.
 لتأخر الزمن أثر في قبول المراسيل؟  هل

من جاء بعده  .الشافعي وضع شروط .يقبلون المراسيل ون يعني كما هو التدرج الحاصل اآلن المتقدم
 ل العراقي رحمه وتعالى: و قي، اقسم ضعيف ورده من هجعل

 للجهل بالساقط في اإلسناد***  ورده جماهر النقاد
 هأصل در الكتابومسلم صه ** وصاحب التمهيد عنهم نقل

قول أهل العلم و  نالسانه خصمه ويقره، والمرسل في أصل قول نألن مسلم في كتابه يقول ينقل ع
ومسلم صدر الكتاب " ،النقاد ريجماه الجمهور، عن عن ه"وصاحب التمهيد عنهم نقل"خبار ليس بحجة، باأل
الرد، لكن  في حجة ظاهرةالاإلسناد ط بقابالسأصل هذا القول وثبته ونقله عن غيره وأقره للجهل  يعني ه"أصل

 متقدمين يقبلون المراسيل، والمتأخرين يردون المراسيل.الإذا رأينا التدرج الزمني في القبول والرد رأينا 
هل لتأخر الزمن أثر في الرد والقبول، هل لتغير أحوال الناس وكثرة من يرد حديثه أثر في رد 



 
   

 

 

 

 

 ؟المراسيل
 .نعم

 طالب:......
 .له أثر 

 طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك، قد يكون جمعت الروايات أكثر... فعرف بعض المرسلين......
بإمكان  أن يعني ماذا عن استدللت األئمة مالك نجم السنة حينما يستدل بحديث مرسل هل نقول

؟ كنمن يجتهد منهم ويقف على طرق يعرف أن هذا المرسل أرسل عن ضعيف يرد قول إمامه يتم ةالمالكي
ألن المحذوف صحابي  ؛الحكموهو أن تأخر الزمن ل أثر له في  ءبين شيأريد أن أنا أنجم السنن، مالك  ل،

معنى الدقيق المحذوف حينما يرفع التابعي الخبر إلى النبي عليه الصالة والسالم خل عن ال أو تابعي
 فهل تغير وضع المحذوف مع تغير الزمن؟ ،لمرسلل

 ما تغير. طالب:
 .مممن تقادم العهد به ؛ وضع المحذوف، ما تغير وضعه هو هوما تغير وضعه، نعم 

السالم الغالب أنه رواه عن و  الصالة لنبي عليها إلى التابعي الذي رفع الحديث لقد يقول قائل: ه
لة بهم، ولذا لو قيل حدثني رجل كلهم عدول، فال يضر عدم ذكرهم، ل تضر الجها والصحابة ،صحابي

 إلىوالتابعي إذا رفع الخبر  ألن الصحابة كلهم عدول، ؛السالم، ل كالم ألحد الصالة عليه حب النبيص
ف ذلكن وجد من تصرفات التابعين ح ،ف صحابيذنه حأالنبي عليه الصالة والسالم الذي يغلب على الظن 

 بعض التابعين.
عن كثير  وهذابعي واحد على تا وقد يحلف أكثر من واحد من التابعين، فقد يكون اإلسناد مشتمالا 

 ،ةعلى ثالثة يعني على نسق في طبقة واحد ن، وقد يكون مشتمالا يعلى تابعي صحابي، وقد يكون مشتمالا 
على أربعة أو خمسة وهذا قليل أو ستة وهو نادر، يعني  وقد يكون مشتمالا  ثالثة يروي بعضهم عن بعض،

سورة اإلخالص في فضل بحديث يتعلق في  ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض على نسق واحد هذا
 ؛هذا أطول إسناد في الدنيا :والنسائي يقول ،نها تعدل ثلث القرآن وهو مخرج عند النسائيأو  ،سورة اإلخالص

وللخطيب البغدادي فيه جزء مطبوع، ستة من التابعين يروي بعضهم، لو  الرواة،ألنه في طبقة واحدة ستة من 
إذا طالت األسانيد وكثرت ل شك أن الوهن والخلل يتطرق إليها ف، الخمسةف أن األخير منهم السادس حذ

النزول، وهذا  علىلذا أهل العلم يفضلون العلو و أكثر من احتمال الخلل المتطرق إلى ما قلت أسانيده، 
 فيهم من كون فيهيف الثالثة، احتمال أن ذف األربعة أو حذف الخمسة أو حذ، فلو حجداا  ، نازلالحديث نازل

الصحابة مثل  واليس نف مع الصحابي تابعي والتابعيذنه حأ االحتمال موجودا  هذا ما دام، فالتابعي الكالم
ر النقاد للجهل يولهذا الحتمال رده جماه ،، ويحتمل أن يكون قوياا عدول، يحتمل أن يكون ضعيفاا  كلهم
 .باإلسناد طبالساق

يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري،  د كانفقأما المراسيل و داود رحمه هللا يقول:  ووأب
قبل الشافعي، واألوزاعي ووفاته  وسبعينوستين، ومالك بن أنس ووفاته مائة وتسع  وواحد ووفاته سنة مائة



 
   

 

 

 

 

قبولها شروط لن ومائة حتى جاء الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين، فتكلم فيها واشترط يسنة سبع وخمس
لى ذلك أحمد بن حنبل، واإلمام أحمد رحمه هللا تختلف الرواية عنه في القبول والرد، وعلى ذكرناها وتابعه ع

كل حال هو يصنف المراسيل من قبيل الضعيف، فإذا قبل الضعيف في بعض المواضع فيصح أن يقال أنه 
ألنه إذا روى  ل يقبل الضعيف في األحكام، أنه اإلمام أحمد عنوالمعروف  ،يقبل المراسيل في هذه المواضع

ذا روى في الفضائل تساهل، يقبل الضعيف في الفضائل دون األحكام وشيخ اإلسالم ، في األحكام شدد، وا 
بالضعيف  يرى العمل؛ ألن شيخ اإلسالم ل اإلمام أحمدكالم رحمه هللا تعالى يرى أن الضعيف المذكور في 

أحمد بالضعيف هنا ما اإلمام مراد يقول: إن ، مطلقا، ويريد أن يكون كالمه غير مخالف لكالم اإلمام أحمد
ن الحسن ل يعرف قبل الترمذي فاإلمام أحمد إ :ويقول ين،قصر عن الصحيح وهو الحسن في عرف المتأخر 

ر عن رتبة الصحيح، وكالم الشيخ رحمه هللا تعالى على إمامته وجاللة قصيريد بالضعيف هذا الحسن الذي 
حمل كالم  رف قبل الترمذي، عرف في طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، وأيضاا ألن الحسن ع ؛قدره فيه ما فيه

اإلمام أحمد على الحسن يفهم منه أن اإلمام أحمد ل يحتج بالحسن في األحكام إنما يحتج بها في الفضائل، 
ذا روى إإنه قلنا و  أبدلناها بالحسن كالمه في كالم اإلمام أحمد وأبدلنا كلمة الحسن الضعيفبإذا أتينا  يعني

ذا روى في الفضائل خفف  ا هو ل يقبل حسن في األحكام، وهذا ل إذا  ،قبل الحسنففي األحكام شدد، وا 
ل ؛ يعرف عن اإلمام رحمه هللا ، لكن ما دام في اا يسم الحديث حسن لمفالقبول معروف عنده ل يختلف فيه وا 

األحكام، وبعض الناس يقول ينقل  فإنه مقبول عنده فيالصحيح  ن رتبته علىع ينزل وحيز القبول، ول
العمل بالضعيف حتى في األحكام،  لىعن العلماء عالعمل بالضعيف، ينقل التفاق  لىالفقهاء عالتفاق 
، لكن يلزم عليه أن بعض الفقهاء يعمل بالموضوعات ةمشحونة باألحاديث الضعيف هاءن كتب الفقإ :ويقول

فال عبرة بوجود الخبر في لهذا الشأن  ايتفرغو ألنهم لم  ؛ضوعاتمو فيها إذا قلنا بهذا ألن بعض كتب الفقه 
 .مأئمته نكتبهم إنما العبرة بما ينطقون به وينقلونه ع

النووي رحمه هللا تعالى ينقل التفاق في مقدمة األربعين وفي األذكار اتفاق أهل العلم على العمل 
وأبو حاتم ل  ،صنيع البخاري ومسلم ىضبالضعيف في الفضائل مع أن الخالف معروف ومأثور وهو مقت

حسن  :فقال هذا خالف، سئل عن راو وجودمع  فهل يقال هناك اتفاق ،عن الضعيف يحتج بالحسن فضالا 
عن  الحسن فضالا بأنه ل يحتج  مذهبهالمعروف من ، أتحتج به؟ قال: ل، فلقال:  ؟تحتج به قيل:حديث 

 الفضائل معروف عند أهل العلم.في الضعيف، فالخالف في قبول الضعيف حتى 
 بن عبد البر في مقدمة التمهيداوهذا نسبه  ،ن المرسل أقوى من المسندإ :بعض العلماء يبالغ فيقول

فه ثقة، ذحأن من لك  ، ضمنن من أسند قد ضمنإيقول  ة،وعلته واحدشاذ ول شك أنه قول  إلى من شذ،
ثقة يرسل، والثقة ل يتصور منه أن يغش من  ضة في راوفتر مسألة ماللألمة و  غاشاا ألنه لو لم يكن ثقة لكان 

، لكنها بحثكوضمانه خير من  يعني ابحث أنت ،ةبالتبع عليك ىأرسل فقد أسند فقد ضمن، ومن أسند فقد ألق
 .هو عدم قبول المراسيل العمل لكن الذي استقر عليه ،عليهال عليلة ل يستند إليها ول يعو  ةحجة وعل

ول يوجد  ؛المرسليوجد مسند يخالف هذا  ماأي  مسند:الالمراسيل ولم يوجد  ضدند فإذا لم يكن مس
غيره، بل يحتج  جد في البابيحتج بالمرسل إذا لم ي به يعني يحتجفي الباب مسند غير هذا المرسل فالمرسل 



 
   

 

 

 

 

أنه يقول  هو أيضا مأثور عن اإلمام أحمد رواية عن اإلمام أحمدو  ،جد في الباب غيرهبالضعيف إذا لم ي
 .الباب غيرهفي  يكنيحتج بالضعيف إذا لم 

الحنفية عن إمامهم يحتج به وليس هو مثل  ينقلهويذكر عن أبي حنيفة أنه أقوى من رأي الرجال، 
من زعم أنه يفوقه أو مثله، وليس الضعيف مثل ل اا خالف المرسل ليس مثل المتصل القوة،في متصل ال

  تردد في ترجيح المتصل، ول تردد في ترجيح الصحيح.الصحيح في القوة، فعند التعارض ل
تجد من يرد المرسل ل يتردد في هذا في التقعيد، ومن ف مضطربة حيث التقعيد قواعدهممن أهل العلم 
عن قاعدته، وقد  ويغفليفعل هذا لكن عند التطبيق تجده قد يستدل بحديث ضعيف،  يرد الضعيف مطلقاا 

يشدد في  شاكر الشيخ أحمد و،الخط التنظير تجده واسعلضعيف وتشديده في التقعيد عند ليكون مع رده 
الشيخ أحمد شاكر  عند يضعفله أن يشدد؟ لماذا؟ ألن ما الحديث الذي  األحاديث الضعيفة، لكن حققبول 

لى وهو شديد التساهل في توثيق الرواة، وقد وثق جمع فيما حسبت أكثر من عشرين راوي الجماهير ع
 الصحة وفيه ما فيه.ب على إسنادهم ، ويحكممتضعيفه

ألن الحديث الذي يفلت منه ويصفه بالضعف ل شك  ؛القبولفي يشدد له أن مثل هذا  أن المقصود
ل بأنه ل يمكن قبوله  حال، بينما جمهور أهل العلم إذا قبلوا الضعيف فإنما يشددون في شروط القبول، وا 

 الصحيحين من التضعيف ممنفي غير لعلم من تشديده ل يكاد يفلت حديث وبعض أهل ا ،المسألة تضيع
ليش راجع  ،ةفي األيام المتأخرة، وأحيانا يقول الحديث رواه مسلم وراجع الضعيف التخريج يعاني التفريط

 ل شك مثل هذا تشتيت فعلى اإلنسان أن يتوسط في أموره كلها. الضعيفة وقد أخرجه اإلمام مسلم؟
 شيخ يحتاج أن يربى الطالب على عدم التعرض للصحيحين؟ طالب: يا

مهما بلغت درجة إمامة من  يعني ؛أنا أنتقد من يقول الحديث صحيح ثم يقول رواه البخاري ومسلم
ية المسلمين على احترام الصحيحين بوصيانة الصحيحين وتر  ،فإمامة البخاري ومسلم فوقه وأعظم منه هقال

 ا، يعنيولنا على الصحيحين فما دونهماألننا إذا تط ؛الناس أمر ل بد منهوتعظيم الصحيحين في نفوس 
، ولذلك ، سهل هذاضعيفيقول له السنن سهل، يستدل أحد بحديث سنن أبي داود و  نسفسهل يعني 

 أسهل هألنه إذا أسقطوا الصحيح فما دون ؛في صحيح البخاري  همن أكثر طعونيالمستشرقون وأتباع المستشرق
ذا أسقطوا عليه أسهلفالتطاول   هريرة يدونه أسهل حافظ األمة، وبإسقاطهم ألب نالرواة أبا هريرة فم من، وا 
والطعن في أبي هريرة  يطعنون التي تشن عليه من قبل المستشرقين ومن قبل أهل البدع،  الحمالت تعرفون 

 ، ليستطيعون  ماكن من السنن، ل ةألنهم بطعنهم فيه يرتاحون من جملة كثير  ؛فيه قديم من أهل البدع
أن يطعنوا  ل بد ،شخص واحد هوهريرة  يفي أب واأن يطعن بدلا  مألنه من الصحابة؛ مقل يطعنون في راو
أو يطعنوا في صحيح البخاري أو  هذا أريح لهم أن يطعنوا في راو، ويرتاحوا من نصف السنة، ،في ألف راوي 
باه يسهل عليه أن يقطع أعلى ما دونه؛ ألن الذي يعق  سهل التطاوليتطاولون بعد ذلك نفسه ثم  في البخاري 

فمثل  ،مثل من كان باراا بوالده يالم على الصلة ،هيبوالد اا يالم قاطع الرحم إذا كان عاق هلهذا سهل،  رحمه
 التي تلقى بين حين وآخر. ى ويكون اإلنسان على حذر من هذه الدعاو  من التنبه لها، هذه األمور ل بد

أو  ،تطهير صحيح البخاري  أو كذا صفحة طبع كتاب في مائتي ، اآلنالبخاري وتطهير صحيح 



 
   

 

 

 

 

في  ، وواحد كذا كتب إيش؟تصحيح البخاري واحد يقول: األمة من افتراءات البخاري، و  يرذتحكتاب آخر 
 خالص، إذا سقط البخاري  هلبخاري ألنإلى ااكتساح األخبار اإلسرائيلية في صحيح البخاري، والهجمة موجهة 

 والنشأ على هذا أمر ل بد منه. عامةالتربية  من ل بد أولى، فصيانة الصحيحين أمر ما دونه من بابف
 طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك هل يقال أن الحديث الذي أعله الدارقطني وسكت عنه.... 

 الدارقطني تولى الرد عليه بالنسبة اتاستدراك ،ما سكت أجاب ولكن الجواب قد يكون فيه ضعف
، لكن قد يكون من الشراح بن حجرابن حجر وغير ا، وبالنسبة لصحيح البخاري النووي لصحيح مسلم 

ل  المحزدراك إلالذي رد  ، يعني ما وفقالستدراك فيه قوة والرد ضعيف ن الصواب أالغالب ففنسف الرد، وا 
 مع اإلمامين.

 أذان....
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

 تعالى: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء لكنه قال رحمه هللاثم 
متروك، خرج لبعض هذا  بعض األئمةمن قبل  فيه ج لبعض من وصف بالترك، لمن قيلرحمه هللا تعالى خر  

 ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. ويقولالنوع، 
 اا ما ذكرت في كتابي حديث :عن أبي داود أنه قال اهن مندة فيما حكوالعبارة نقل مكانها من قبل اب

داود في سننه لم  واإلمام أب مألن هؤلء المتروكين الذي خرج له ؛أجمع الناس على تركه وهذه أضيق دائرة
ن قيل  ميجمع الناس على تركه كل واحد منهم متروك، ويترك حديث الراوي إذا اتهم بالكذب، فحديثه  فيوا 

 .داود لكنهم قلة ووك ومن هذا النوع بعض من خرج لهم أبمتر 
 طالب: ولعله عنده يا شيخ.

 متروك. يبلغيصل إلى حد أن  يعني هذا رأيه أنه ل 
ذا كان في ا ما الفائدة من راويته حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره: إذا  هوا 

ن هذه الترجمة الذي ذكر بها هذا الحديث ل يوجد ما يدل عليها في داود أ ويبين اإلمام أبل ؟وهو ل يحتج به
نما ل يوجد فيها إل حديث منكر، الصحيح والحسن والضعيف، لذلك هذا  وتبعاا  الضعيف خفيف الضعف، وا 

 أو ينفى؟ الحكم يبقى
 طالب: ينفى.

 حديث بغير حديثأو قد يثبت الحكم بال ؟أن يكون دليله الصريح صحيحهل من لزم الحكم يعني 
 .تتناوله بعمومها بقاعدة عامةبقياس أو  مثالا،

 طالب: يثبت بغير دليل.
مفرده ل ينهض بالستدلل بهذا الحديث  أو بما يسمى بحشد األدلة واإلجالب عليها، قد يكون مثالا  

من الصحابة يتبناه  نوم له من القواعد العامة، لكن يثبت هذا الخبر ويذكر ما يشهد ،الخبر ثبوتعلى 
 أفتى بموجبه من أهل العلم. نوالتابعين، وم

حديث تصحيح  مقتضىولذلك سيأتينا في المصطلح أن من أهل العلم من يقول إن فتوى العالم على 



 
   

 

 

 

 

إن  المسألة هفي هذ ما بالخبر تضعيف له، وسيأتي هباب غيره وعدم احتجاجاللحديث إذا لم يكن في لوقبول 
 أللفية.شاء هللا تعالى في درس ا

ذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحو  : هذا البيان هل بين اإلمام ه في الباب غيرهوا 
إن  ؟لوجهة نظره وحكمه على هذا الحديث ، أو على ما يراه هو تبعاا ؟نه منكرأداود في كل حديث منكر  وأب

ن لم يكن منكر  عند غيره، ويأتي ما في قوله:  اكان منكر  وولعنده لم يبين  اا كان منكر عنده بين أنه منكر، وا 
شديدة  ةعلى السنن يوجب فيه أحاديث ضعيف اطلعوأنه التزم البيان لكن من  ،وما كان فيه وهن شديد بينته

ن البيان ل يلزم أن يكون في الكتاب نفسه أ :لم يبينها، فإما أن يقال ةالضعف لم يبينها، وفيه أحاديث منكر 
أبي  أسئلة اآلجري عنمثل من يسألون عن رواة وعن أحاديث ويبينون  معنه، فإنه لئبل قد يكون فيما س
، هذا األصل فيه أن يردف كل كل حديث يردفبيان خاص بهذا الكتاب ال إن نقولهل داود شيء من هذا، 

 ما بينها.  أحاديث شديدة الضعفوفيه أحاديث منكرة في الواقع يرد ذلك،  منكر يبين أنه منكر حديث
 األحاديثذه األحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك: قد يكون بيان اإلمام رحمه هللا لهذه وه

حكم الراوي، إذا قال منكر حينما يبين  في حكم راويها، قد يكون بيانه الذي أشار إليه بيانهببالنكارة قد يكون 
كم عليه بأنه منكر الحديث، وقد ألنه من راوية هذا الراوي الذي ح ؛الحديث فكأنه قال: هذا الحديث منكر

م عالبيان أ أن مقصود الالسند في كتب ألفها غيره بفي سؤالت العلماء عنه، وقد يكون فيما نقل عنه  ن و كي
 من أن يكون في الكتاب نفسها.

كتاب ابن المبارك ول في كتاب وكيع إل في التي في السنن ليس منها  ، يعنيهذه األحاديثو يقول: 
ليس مما في السنن في كتاب ابن المبارك، ول في كتاب  في كتاب هؤلء مراسيل، ر: وعامتهالشيء اليسي

وكيع إل الشيء اليسير: يعني في مصنفات ابن المبارك الشاملة للزهد وغيره ألن ابن المبارك اشتهر له 
من إلمامين ليس فيهما الزهد لهذين ا يكتاب إلىنظرنا  نوطبع له كتاب الزهد، وأيضا وكيع له كتاب الزهد، فإ

لكن مجموع  بالنسبة إلى سنن أبي داود إل الشيء اليسير، والكالم صحيح، سنن أبي داود إل الشيء اليسير
ن كانت نظرة اإلمام أبي داود رحمه هللا إلى العموم فيما يظهر هو  مؤلفات اإلمامين فيهما أحاديث كثيرة، وا 

ليس منها في  في األحكام وثمانمائة حديث لفآاألحكام أربعة في  كتاب ل يمكن أن يقارن  هألن ؛الظاهر
، ليس في أولىلقضية لكان ا تالزهد إل الشيء اليسير أن يقارن كتاب متخصص في الزهد، بل لو عكس

 نكتاب أبي داود من كتاب ابن المبارك أو وكيع إل الشيء اليسير إذا قارنا بما يتفقان فيه وهو الزهد، أما إ
هللا ة رحم .هونكتاب أبي داود أعظم مما يرو فيرويه ابن المبارك وما  ،ى العموم وهو ما يرويه وكيعنظرنا إل

 على الجميع.
ألنهم في الزمن الذي تقبل فيه  ؛ عامة ما يروونه في كتبهم مراسيل؛في كتاب هؤلء مراسيل تهوعام
إلمام أبي داود كتاب خاص في لط، و اإلمام الشافعي الذي اشترط لقبول المراسيل شرو وجود المراسيل قبل 

 .بين طالب العلم اا، مطبوع مراراا ومتناولمرار المراسيل ومطبوع ومتداول 
 في قسم األحكام، في قسم األحكام منه من الموطأ ، يعنيوطأ مالك بن أنسمن موفي كتاب السنن 
التي ل  وأبوابهكتب الموطأ  ، وغيره من الكتبغير قسم الجامعو ازي غغير قسم المو يعني غير قسم الفضائل 



 
   

 

 

 

 

 .عالقة لها باألحكام
شيء صالح: يعني هو يقارن كتابه بكتاب مالك فيما موطأ مالك بن أنس من وفي كتاب السنن  

 ابن المبارك فيما يتفقان فيه وهو الزهدو سنن واألحكام، ولعله يقارن بين كتابه وكتاب وكيع هو الو يتفقان فيه 
 .كرناأو على جهة العموم كما ذ

يعني قدر كافي ومفيد لطالب العلم لكنه ل  صالح:موطأ مالك بن أنس شيء من سنن الوفي كتاب 
 .شيء صالح يقتصر عليه،

غيرهما وليس ثلث  عندمصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق فيها أيضا أحاديث ل توجد  من وكذلك 
، كتاب الزكاة ،كتاب الصالةابه، كتاب الطهارة، عها في كتديعني الكتب التراجم الكبيرة التي أو  :هذه الكتب
ن كانمجموع هذه يقال لها كتب،  كتاب...  تحت كتاب أسماه السنن. ةمندرج توا 

يعني ما في كتابه ثلثه إذا  ثلث هذه الكتب وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم:
 كم؟ ف وثمانمائةآلف وثمانمائة حديث ثلث األربعة آل ةنظرنا إلى كتاب أربع
 طالب:......
 هذا الربع.

  طالب:ألف وستمائة.
ل يوجد في كتب هؤلء الذين ذكرهم ألف وستمائة حديث، قد يكون عبد الرزاق  ، يعنيألف وستمائة

 معمر مجلدات والحادي عشر لجامع ةمطبوع في عشر  ،مصنف عبد الرزاق أكبر أكبر من سنن أبي داود
مصنف عبد الرزاق  أكبر من سنن أبي داود، كيف يقول ما فيه ول الثلث؟ نه،ه عبد الرزاق عيفيما يرو 
 .أبي شيبة مملوءة باآلثار، أما األحاديث المرفوعة فهي أقلابن ومصنف 
كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة في وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه  

 .وعبد الرزاق
على ما وقع عندي يعني ألفته وبالغت في تحريره وتنظيمه وتأليف بين أبواب  ثم قال: وقد ألفته نسقاا  

يورد األبواب على نسق يتحد فيها أو يتفق فيها، أو يناسب الباب األول الثاني  ،المتناسبة على نسق واحد
امالت ، تجده أخر أبواب العبادات عن كثير من أبواب المعغريبلكن ترتيب أبي داود لسننه ترتيب  ،والعكس

 المعامالت.ببدءوا من العبادات  وابخالف ترتيب البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ثم فرغ
 .ألفته على نسق :على الحج، يقول مثالا  قدم كتاب النكاح

 .هذا اجتهاده :ا على ما وقع عنديألفته نسقا  
: يعني واهن   ث  فإن ذكر لك عن النبي صلى هللا عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حدي 

شديد الضعف، وهذا الكالم ل شك أن فيه نظر يصفو من السنن قدر زائد على ما أورده في سننه قدر زائد 
 :فكيف يقال في الصحيحين ،عن غيرهما، وفي الصحيحين أحاديث ل توجد في سنن أبي داود كبير فضالا 

 وأعلى درجات الصحيح وأصح مما خرجه أب بل هي في ،ن هذه األحاديث التي ل توجد عند أبي داود واهيةإ
ما في الصحيحين مما ل يوجد في سنن أبي داود، ويصفو من كتب السنة ودواوينها  عنيأ داود في سننه، 



 
   

 

 

 

 

 .في الجمع هومبالغت هواجتهاد هولعل هذا على حد علم، شيء كثير
حديث واهن إل أن ته فاعلم أنه جمما خر  تعن النبي صلى هللا عليه وسلم سنة ليس لك فإن ذكر

أو في كتب السنة  ،كتابي هذا الحديث من طرق  غير فييوجد قد يعني يكون في كتاب من طريق آخر: 
 .لكن تجد في كتابي ما يغني عنه مما أخرجه من طريق آخريوردون هذا الحديث كل من طريقه  اكله

األحاديث األربعة آلف  صحيح لو خرج الطرق بهذه :ر على المتعلمبفإني لم أخرج الطرق ألنه يك 
قد و  ، لو افترضنا أن لكل حديث عشر طرق، أو عشرين طريق، في بعضها مائة طريق،وثمانمائة لبلغت

 .ل شك أن مثل هذا يكبر حجمه على المتعلمو  ،قيتصل إل مائة ألف طر 
علمه  بخاري، ومعالداود مع علمه بصحيح  وجمع الستقصاء غيري: هذا يقوله أب اا ول أعرف أحد 

 .أكبر من مصنفه هو األئمة مما جمعه، ومع علمه بما اإلمام أحمد شيخه بمسند اإلمام أحمد
ا جمع على سبيل طريق الستقصاء غيري   ، يقصد في ذلك أحاديث األحكام هولعل :ول أعرف أحدا

 األحكام.  أحاديثفي  نعم جمع فيها ما يغني طالب العلم أحاديث األحكام
السنن  :ابن المبارك قال أن قد جمع منه قدر تسعمائة حديث، وذكر لي الخالوكان الحسن بن عل

 آيات األحكام أنها خمسمائة.قالوا في عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو تسعمائة حديث، يعني نظير ما 
، لكن هم وآدابستنبط منها أحكام ياآليات التي تفوق هذا العدد أضعاف من وكثير من األحكام 

 أصول األحكام.يريدون 
 طالب: تأصيل للحديث موضوع يا شيخ؟

 نعم.
 طالب: اللفظة هذه تأصيل للحديث الموضوع.

، ول شك أنها حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو تسعمائة
 ةأربع في سننهو حديث إذا نظرنا إلى المنتقى وفي أحاديث األحكام أكثر من أربعة آلف  ، يعنيأكثر بكثير

ذلك األصول التي يستدل بها على غيرها من األحكام بريد أفإن  وهنا يقول تسعمائة ،آلف وثمانمائة حديث
، مكنمغال في الدقة في الستنباط يويمكن أن يستنبط منها أحكام يستغنى بها عن غيرها ولو على سبيل اإل

تنبط منها ويذكر جميع ما قيل فيها، يحصل له خير يعني يعنى طالب العلم بتسمية حديث ويعددها ويس
ل يمكن أن يستغني بتسعمائة  اكل مسألة بدليل صريح صحيح فيهللكن ل يمكن من أراد أن يستدل كثير، 
 حديث.

يوسف يأخذ  وأب : قال ابن المبارك:مائةو ن أبا يوسف قال هي ألف إفقيل له تسعمائة حديث  ونح
يعني قد يخرج عن  ،من هنا ومن هنا نحو األحاديث الضعيفة هل العلمأل ها كالمبتلك الهنات: يعني التي في

ذا خرج اإلنسان إلى دائرة القبول وأوغل في ذلك وصلتمدائرة ال األحاديث  قبول إلى األحاديث الضعيفة، وا 
بكتابه  وهذا من باب اإلغراء ،ألوف مؤلفة، وعلى كل حال هذا على حسب علمه واطالعه واجتهاده إلى عنده

 العلم فيكون له أجر من استفاد منه إلى يوم القيامة. ةطلبمن قبل ليفاد منه 
 .إن شاء هللا في الدرس القادم هذا إن :بينته وما كان في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد



 
   

 

 

 

 

 اللهم صل على محمد.
 طالب: قوله: االستقصاء ذكر المحقق تحت نسأل هللا المغفرة.

 :كالمه أنه معجب، والعجب آفة ل شك أنه آفةمن  إيه لكن كأنه فهم
 مأعمال صاحبه في سيله العر ***  إن العجب مجترف حذرهفاالعجب و 

يصلون إلى درجة اإلعجاب أنهم وهذا يشم منها رائحة عجب، لكن ل يظن بهذا اإلمام وأمثاله 
 .عالممنو 

 طالب: بالنسبة ..... ترتيب الحديث .....
كن ما يقرأه على الطريقة التي يقرأ بها القرآن الكريم ل يشبه كالم البشر بكالم يعني يحبذ القراءة ل

من المدود والغنة وغيرها، ل، لكن إذا حبره وحسنه ونشط السامع بهذا الصوت الجميل،  التجويدهللا، بأحكام 
 ما يالم، ما فيه إشكال إن شاء هللا.

يخ اللي موجودة هنا اللي هي تحقيق أحمد طالب: يا شيخ أحسن هللا إليك، الرسالة حقت الش
 شاكر.

 إيه موجود إيه، مجلد كبير، مطبعة الحلبي..... 
 


